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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК 

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

 

Семінарське заняття 1. Основні поняття соціальних послуг. 

Соціальні послуги. Складні життєві обставини. Суб’єкти, що надають 

соціальні послуги. Державний стандарт соціальної послуги. Показники якості 

соціальних послуг. 

Література: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13. 

 

Семінарське заняття 2 Види соціальних послуг та принципи їх 

надання. 

Види соціальних послуг. Принципи надання соціальних послуг. Порядок 

надання соціальних послуг. Порядок і умови отримання соціальних послуг. 

Структура сфери надання соціальних послуг та управління нею. 

Література: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 18. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. 

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

Семінарське заняття 3. Моделі надання соціальних послуг. 

Методологічні основи просвітницько-профілактичних занять за 

програмою «Сходинки». Досвід та результати діяльності проекту 

«Соціальний патруль дітям!». Потенціал відеоматеріалів у просвітницько-

профілактичній роботі. «Жива бібліотека»: потенціал, перспективи. Кейс-

менеджмент. Мотиваційне консультування. Психосоціальний супровід ВІЛ-

позитивних дітей в контексті розкриття статусу. Громадські центри для ЖСБ.  

Заняття проходить у 
:
формі представлення результатів роботи мікрогруп 

(електронна презентація, схеми, таблиці, графіки, моделі, використовуючи 



наочність формату не менше АЗ, маркери, роздаткові матеріали тощо), щодо 

моделей надання соціальних послуг. 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. 

Семінарське заняття 4. Моделі надання соціальних послуг. 

Методологічні основи просвітницько-профілактичних занять за 

програмою «Сходинки». Досвід та результати діяльності проекту 

«Соціальний патруль дітям!». Потенціал відеоматеріалів у просвітницько-

профілактичній роботі. «Жива бібліотека»: потенціал, перспективи. Кейс-

менеджмент. Мотиваційне консультування. Психосоціальний супровід ВІЛ-

позитивних дітей в контексті розкриття статусу. Громадські центри для ЖСБ. 

Заняття проходить у формі представлення результатів роботи мікрогруп 

(електронна презентація, схеми, таблиці, графіки, моделі, використовуючи 

наочність формату не менше АЗ, маркери, роздаткові матеріали тощо), щодо 

моделей надання соціальних послуг. 

Література:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. 
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